
1

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 7

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

2

MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Doelen van deze module

  

M Deze module gaat over:
    G het bepalen hoe je werknemers kunt motiveren voor
        hun werk; 
    G het bepalen waardoor mensen gemotiveerd raken om
        te presteren;
    G oorzaken van prestatieproblemen vaststellen; 
    G de meest geschikte methoden gebruiken om
        werknemers tot betere prestaties te brengen. 

3

MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat is motivatie?:
    F is het hoe dan ook mogelijk een ander te motiveren??

    F motivatie is:
        O een bewust besluit om inspanningen te leveren om
            een doel te bereiken waarmee aan een overheer-
            sende behoefte wordt voldaan. Drie kernelementen
            van de definitie zijn: 
            G een behoefte, motief of doel waardoor acties
                worden gestimuleerd;
            G een selectieproces waarmee een handelwijze
                wordt gekozen;
            G de intensiteit van de inspanning die op de
                gekozen actie wordt toegepast.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat is motivatie?:
    Of misschien eenvoudiger gesteld:
    F motivatie is:
        O een bij een individu bestaande kracht achter het
            handelen, gericht op behoeftenbevrediging.

    F Motivatie bepaalt gedragsselectie, richting en
        inspanningsniveau.

5

MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat is motivatie?:
    F Motiveren van werknemers vereist vaardigheden in: 
        O plannen 
        O doelen stellen
        O prestaties evalueren
        O opbouwen en onderhouden van goed presterende
            teams. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat motiveert werknemers om van baan te veranderen? 
    Sinds de laatste 2 decennia is een steeds groter
    personeelsverloop te signaleren.
    De belangrijkste factoren van personeelsverloop zijn:
    F niet de kans hebben om nieuwe vaardigheden te leren 
    F niet voldoende coaching en feedback van leiding-
        gevenden krijgen 
    F ‘slechte bazen’ die hun ondergeschikten niet eerlijk of
        rechtvaardig behandelen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat motiveert werknemers om van baan te veranderen? 
    Managers denken vaak te weten wat werknemers willen,
    maar hun aannames zijn vaak verkeerd:
    G managers geloven dat werknemers een goed salaris,
        baanzekerheid, promotiekansen en goede werk-
        omstandigheden willen;
    G werknemers zelf willen zaken als uitdagende
        werkzaamheden, erkenning voor goede prestaties,
        betrokkenheid bij beslissingen die hen aangaan en een
        luisterend oor voor persoonlijke problemen;
    G werknemers die niet krijgen wat ze willen, gaan het
        elders zoeken.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Wat motiveert mensen om goede prestaties te leveren? 
    Bepalende factoren voor prestaties:
    G prestaties = capaciteiten  x  motivatie 
    G capaciteiten = talent  x  opleiding  x  middelen 
    G motivatie = wil  x  betrokkenheid 

    G de eerste vraag die een manager bij een tegenvallende
        prestatie moet stellen is of dit voortkomt uit gebrek
        aan capaciteiten of uit gebrek aan motivatie

    G hij moet gedrag bevorderen (motiveren) dat de
        opgebouwde spanning vermindert. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Behoeftenhiërarchie van Maslov:
    F iedereen heeft een hiërarchie van vijf behoeften, die
        men in volgorde probeert te vervullen:  
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Behoeftenhiërarchie van Maslov:
    F als een behoefte op lager niveau eenmaal is vervuld,
        neemt de invloed ervan op het gedrag af, en wordt de
        eerstvolgende behoefte op hoger niveau een door-
        slaggevende factor voor het gedrag;
    F de omstandigheden in kwestie bepalen automatisch
        op welk niveau basisbehoeften worden opgewekt, en
        waarnaar er wordt gehandeld;  
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Behoeftenhiërarchie van Maslov:
    Op het werk kunnen managers behoeften op de volgende
    manier vervullen: 
    F fysieke behoeften kunnen worden vervuld door het
        ontvangen van voldoende salaris voor het kopen van
        de basisbehoeften om te overleven zoals levensmid-
        delen, kleding en huisvesting;
    F veiligheidsbehoeften kunnen worden vervuld door het
        ontvangen van baanzekerheid, medische voorzien-
        ingen en veilige werkomstandigheden;
    F sociale behoeften kunnen worden vervuld door goede
        relaties met collega’s en het deelnemen aan sociale
        activiteiten zoals bedrijfsuitjes;
                                                                                                >> 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Behoeftenhiërarchie van Maslov:
    En verder:
    F behoeften aan waardering kunnen worden vervuld
        door erkenning van resultaten en bevorderingen;
    F behoeften aan zelfontplooiing kunnen worden vervuld
        door middelen om een opleiding te volgen, het
        bijwonen van trainingssessies en het in de gelegen-
        heid creativiteit van de medewerker te gebruiken bij
        taken waarbij zijn/haar vaardigheden en capaciteiten
        volledig worden benut.  
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland: 
    De Amerikaanse psycholoog McClelland bestudeerde 
    3 aangeleerde behoeften die volgens hem van belang
    zijn voor het motiveren van mensen in werksituaties:

    M het zelf realiseren van resultaten: prestatiemotief;
    M invloed op, controle en prestige over anderen: 
        machtsmotief;
    M bevestiging en respect vanuit interpersoonlijke
        relaties: verwantschapsmotief.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland, #1: 
    F het prestatiemotief: 
        G mensen met een sterke behoefte om  prestaties te
            leveren, hebben een sterke zelfmotivatie; ze zoeken
            taken die hun het gevoel bieden een prestatie te
            leveren;
        G gedragskenmerken van mensen die worden
            gemotiveerd door prestaties, zijn: 
            M willen taken met gemiddelde moeilijkheidsgraad;
            M willen het gevoel hebben dat ze controle hebben
                over het resultaat van hun werk;
            M willen regelmatig specifieke feedback over hun
                prestaties. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland, #2: 
    F het machtsmotief: 
        G mensen met een sterke behoefte aan macht krijgen
            voldoening uit het gegeven dat ze de leiding hebben
            en anderen kunnen overheersen en beïnvloeden. 
        G managers met een sterke behoefte aan macht zijn te
            verdelen in 2 typen:
            M managers met een sterke behoefte aan
                persoonlijke macht;
            M managers met een sterke behoefte aan
                insititutionele macht.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland, #2: 
    F het machtsmotief: 
        G managers met een sterke behoefte aan persoonlijke
            macht: zijn uit op persoonlijk gewin en proberen dit
            te bereiken door anderen te manipuleren en te
            overheersen, zonder enige zelfbeheersing of
            terughoudendheid.

            Deze managers kunnen bedreigingen en onder-
            drukking gebruiken om te krijgen wat ze willen.
            Gewoonlijk zijn deze managers niet succesvol,
            omdat ze gesaboteerd worden door mensen die ze
            eerder hebben dwarsgezeten. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland, #2: 
    F het machtsmotief: 
        G managers met een sterke behoefte aan 
            institutionele macht: zijn altruïstisch en geloven
            dat macht meer ten gunste van de organisatie
            moet worden ingezet dan voor hun persoonlijke
            doeleinden. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland, #3:
    F het verwantschapsmotief: 
        G mensen met een sterke behoefte aan verwantschap
            krijgen hun voldoening uit de kwaliteit van hun
            sociale en interpersoonlijke relaties.
        G gedragskenmerken van mensen met een sterke
            behoefte aan verwantschap zijn:
            M het vermijden van isolatie;
            M het ontwikkelen van een brede vriendenkring;
            M hebben aandacht voor de gevoelens van anderen,
                brengen sympathie op voor andere meningen. 
         G Managers met deze behoefte zijn vaak zwakke
             bazen, omdat ze geneigd zijn slappe beslissingen te
             nemen om iedereen te vriend te houden.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Basisbehoeften:
    Aangeleerde behoeften volgens David McClelland:
    F slotopmerkingen:
        M Uit onderzoek is gebleken dat managers op een
            hoger niveau in groteorganisaties meer kans hebben
            om succesvol te zijn als ze een sterke behoefte
            hebben aan geïnstitutionaliseerde macht, gecombi-
            neerd met een beperkte behoefte aan verwantschap.

        M Managers zijn effectiever wanneer ze de motieven
            van hun werknemers kunnen herkennen en hen
            taken kunnen toewijzen waar ze energie uit halen. 
            Ze moeten voorzichtig zijn in het toeschrijven van
            motieven aan anderen. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Hoe bepalen mensen welk gedrag nodig is om aan hun
    behoeften op het werk te voldoen? 
    
    G Algemene motivatietheorieën:
        F inhoudstheorieën van motivatie bekijken de
            behoeften en motieven waardoor het menselijke
            gedrag wordt gestuurd;
        F procestheorieën laten zien hoe en waarom
            werknemers voor een bepaald gedrag kiezen, en hoe
            ze bepalen of hun keuze succesvol was.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Hoe zijn doelen bevorderlijk voor de motivatie?:
    F ja, het werkt bij Management by Objectives (MBO);
    F betrokkenheid bij het stellen van doelen:
        G ze moeten worden begrepen en geaccepteerd door
            degenen die ze nastreven;
        G medewerkers zullen sneller achter doelen gaan staan
            als zij invloed hebben op wat die doelen zijn en hoe
            deze moeten worden bereikt;
        G betrokkenheid leidt niet per se tot hogere prestaties;
        G een goede tussenweg is dat de manager doelen
            vaststelt, mensen verantwoordelijk maakt voor de
            resultaten, hen vervolgens zelf de acties en werk-
            wijze laten plannen, en daarna de resultaten meet. 
     F kenmerken van effectieve doelen:
        G zo SMART, om taakgericht gedrag te stimuleren.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M De verwachtingstheorie van Victor Vroom: 
    Hierin heeft deze Canadese prof. psychologie getracht te
    verklaren waarom mensen uit een aantal mogelijke
    gedragslijnen één bepaalde gedragslijn kiezen en geen
    andere. Dit kiezen wordt gezien als een cognitief
    calculerend beoordelingsproces, waarbij 3 factoren een
    rol spelen: (M)otivatie = E x I x V :
    F de succesverwachting (expectancy): zal het mij lukken
        om mijn doel te bereiken?
    F de instrumentaliteit van het gedrag: levert het gedrag
        een beloning op?
    F de valentie van de beloning: hoe waardevol vind ik de
        beloning?

                                                                                                 >>
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Welke invloed hebben verwachtingen over inspanningen,
    prestaties en beloning op de werkmotivatie?
    F de motivatie wordt versterkt wanneer mensen de
        volgende drie vragen met ‘ja’ kunnen beantwoorden:

        G heeft de mate waarin ik mijn best doe werkelijk
            gevolgen voor mijn prestaties (verwachting)? 
        G hebben mijn prestaties gevolgen op het persoonlijke
            vlak (instrumentaliteitsvraag)?
        G waardeer ik de gevolgen die optreden
            (valentievraag)? 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Hoe beïnvloedt de aard van de beloning de motivatie?
    F er zijn 2 belangrijke soorten beloningen:
        G extrinsieke beloningen: beloning van buitenaf 
        G intrinsieke beloningen: iemands persoonlijke
            gevoelens over de kwaliteit van zijn prestaties of
            gewoonweg de voldoening die hij uit zijn werk haalt.

    F mensen verschillen in welk type beloning ze sterker
        motiveert.

    F de manager moet het juiste type beloning kiezen voor
        degene die ze ontvangt. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Welke invloed heeft de waargenomen rechtvaardigheid
    op de motivatie om te werken?
    F rechtvaardigheidstheorie: verminderde motivatie door
        waargenomen onrechtvaardigheid of verschil tussen
        persoonlijke bijdragen en de beloning ten opzichte
        van anderen. 

    F 2 dimensies van rechtvaardigheid:
        G interne vergelijkingen;
        G externe vergelijkingen.

                                                                                                 >>
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Welke invloed heeft de waargenomen rechtvaardigheid
    op de motivatie om te werken?
    F interne vergelijkingen:
        mensen willen weten of de beloning die krijgen in
        verhouding staat tot de input zoals extra inspanningen,
        vaardigheden, werkervaring en prestatie.
    F externe vergelijkingen:
        mensen willen weten of de verhouding tussen hun
        eigen resultaten en inspanningen vergelijkbaar is met
        de manier waarop die verhouding uitpakt voor anderen
        die vergelijkbaar werk doen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Welke invloed heeft de waargenomen rechtvaardigheid
    op de motivatie om te werken?
    F vergelijkingen kunnen worden gemaakt op 3 niveaus:
        M vergelijkingen met specifieke personen;
        M vergelijkingen met een andere referentiegroep;
        M vergelijkingen met een algemene beroepscategorie. 

    F rechtvaardigheidskloof compenseren:
        mensen passen hun prestatie of beleving aan wanneer
        ze een duidelijk verschil in persoonlijke of groeps-
        resultaten ervaren.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F de betrokkenheid bij doelstellingen vergroten:
        G zorgen dat doelen worden begrepen en geaccepteerd
            door degenen die ernaar streven ze te bereiken 
        G het Management by Objectives-proces (MBO)
            toepassen.

    F de verwachtingen betreffende het verband tussen
        inspanningen, prestaties en beloning versterken:
        G de waarde van de te verwachten beloning
            benadrukken;
        G het verband tussen prestaties en beloning helder
            maken;
        G prestatiefeedback geven;
        G aantrekkelijke beloningen in het vooruitzicht stellen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F het gewenste gedrag versterken:
        G zorg dat je niet gedrag A beloont terwijl je op gedrag
            B hoopt;
        G managers belonen vaak het verkeerde gedrag, bijv.
            door te zeggen dat de dienstverlening aan de klanten
            voorop staat, terwijl managers worden beloond 
            voor bezuinigingen waardoor klanten gedupeerd
            worden.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F gedragsbeïnvloeding:
        G een techniek om gedrag te veranderen door het
            toekennen van een beloning of straf;
        G beloond gedrag wordt herhaald;
        G bestraft of niet-aangemoedigd gedrag neemt af;
        G positieve stimulatie: het geven van een beloning als
            een gewenst gedrag is vertoond;
        G negatieve stimulatie: verwijderen van een negatieve
            prikkel, wat gewenst gedrag doet toenemen;
        G straf: ongewenst gedrag doen afnemen door er een
            negatieve consequentie aan te verbinden;
        G uitdoving: ongewenst gedrag negeren, waardoor de
            frequentie van dat gedrag gaat afnemen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F tijdig belonen:
        G om beloningen en straffen effectief te laten zijn,
            moeten ze onmiddellijk na verandering van het
            gedrag, worden gegeven;
        G continue stimulatie, wanneer een gedrag steeds
            wordt beloond wanneer het zich voordoet, is de
            snelste manier om dat gedrag in te stellen, maar het 
            gedrag houdt ook zeer snel op, zodra er geen
            beloning meer tegenover staat;
        G afwisselende stimulatie, waarbij de beloning niet
            elke keer wordt gegeven, maar op een willekeurige
            manier die net frequent genoeg is, werkt beter: de
            persoon blijft eerder het gewenste gedrag vertonen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F beloningen rechtvaardig toekennen:
        G rechtvaardigheid heeft te maken met waarnemingen
            die al dan niet terecht zijn;
        G managers moeten mogelijke onrechtvaardigheids-
            belevingen van werknemers goed in de gaten
            houden door informatie te verzamelen en om
            verduidelijking te vragen. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F prestatiebeloning:
        G prestatiegebonden beloningssystemen sluiten het
            best aan bij de verwachtingstheorie van motivatie.
            Deze schema’s kunnen bestaan uit:
            M stukloon: werknemers betalen naar de hoeveel-
                heid werk die ze produceren in overeenstemming
                met gespecificeerde kwaliteitsnormen;
            M standaard uurtarieven: op basis van de normale
                hoeveelheid tijd die nodig is om een taak uit te
                voeren; de werknemer wordt voor elke
                uitgevoerde taak afgerekend op die hoeveelheid
                tijd.  Wanneer de werknemer sneller werkt dan
                normaal, kan hij of zij meer per dag verdienen. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F prestatiebeloning:
        G prestatiegebonden beloningssystemen:
            M problemen bij stukloon of standaard uurtarieven:
                hoe moeten werkmethoden worden geëvalueerd
                om tot een rechtvaardige standaard en tarief te
                komen;
            M kwaliteit-kwantiteitafwegingen.
        G betalen naar verdienste:
            M een basissalaris of uurloon bieden plus een bonus
                of beloning bieden op basis van de output
                waarover de werknemer de controle heeft 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F prestatiebeloning:
        G bonus- en winstdelingsplannen:
            M bonussen bieden aan werknemers op basis van de
                algehele prestatie van de onderneming;
        G winstdelingsplannen:
            M financiële beloningen koppelen aan verbeteringen
                van prestaties van een gehele bedrijfseenheid. 
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F empowerment:
        G geef mensen het gezag, de middelen en informatie
            die ze nodig hebben om zelfstandiger te werken;
        G zorg voor open communicatie, delegeer de macht,
            deel informatie en elimineer bedrijfsbureaucratie;
        G geef werknemers de vrijheid om hun eigen doelen na
            te streven, zolang deze in lijn zijn met de missie en
            doelen van de organisatie;
        G empowered werknemers:
            M zijn extra scherp gericht op hun taken;
            M zijn extra gemotiveerd om hun doelen te bereiken;
            M hebben positief zelfbeeld; zijn flexibel in gedrag;
            M zijn probleemoplossend ingesteld;
            M proberen alternatieven bij belemmeringen.
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F functies opnieuw ontwerpen:
        G verrijk functies waarbij de taken te eenvoudig zijn en
            motivatieprikkels ontbreken;
        G combineer taken;
        G breid functies verticaal uit;
        G open feedbackkanalen;
        G breng relaties met de klant tot stand;
        G vorm natuurlijke  -passende-  werkteams.  
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MOTIVEREN VAN MEDEWERKERS

Anderen motiveren

  

M Methoden voor het motiveren van werknemers: 
    F creëer ontwikkelmogelijkheden:
        G als werknemers de kans hebben nieuwe vaardig-
            heden te leren, helpt hen dit om:
            M hun potentieel te gebruiken;
            M hun behoefte aan prestaties te vervullen;
            M hun zelfbeeld te versterken;
            M hun zelfontplooiing te vergroten.
        G sommige bedrijven baseren salarissen op het aantal
            en het niveau van vaardigheden dat een werknemer
            beheerst, waardoor basis- en waarderingsbehoeften
            worden vervuld.
        G managers kunnen bijdragen aan het ontwikkelproces
            van werknemers door hen zelf in de praktijk te 
            trainen of via bedrijfsbrede trainingprogramma’s.


